
  األعزاء، Camden Prepعائالت 
 

في ذات الوقت، ما زلنا نشعر   نكتب لكم بشعور متجدد من األمل، حيث أصبحت اللقاحات متاحة بسهولة في جميع مناطقنا أثناء ارتفاع درجة حرارة الطقس.
المتزايد ضد مجتمعنا ذو األصول المرتبطة بجزر المحيط الهادئ  إطالق النار الجماعي، والعنف  - بالضيق واإلحباط بسبب األحداث الجارية من حولنا 

 األمريكية، ومقتل مأساوي آخر لرجل من أصول أفريقية، دونتي رايت، على يد الشرطة.  -اآلسيوية  
 

ونظل أكثر   ك في فصولنا الدراسية.دعونا نجد العزاء خالل تلك األوقات الصعبة في مجتمعنا ونستمد قوتنا من رؤية الكثير من طالبنا يعودون للتعلم والضح
 . Uncommonنشكركم على كونكم جزًءا من مجتمع  امتنانًا وملتزمين بتقديم الدعم لكم وألطفالكم.

 

 مستجدات المدرسة 

 األولياء استبيان فصل الربيع للوالدين /  
كما هو الحال مع استبيان منتصف العام، فهذه فرصة رئيسية   الشهر. في مدارسنا في وقت الحق من هذا واألولياء سنطلق استبيان فصل الربيع لجميع الوالدين 

نتطلع إلى   .9/ 5ويغلق يوم األحد   26/ 4سيتم فتح باب االستبيان يوم االثنين  لك لمشاركة أفكارك ومالحظاتك معنا بينما نعمل على توفير أفضل تعليم لطالبك. 

 سماع رأيك! 
 

 ! 22-2021اآلن طلبات الطالب الجدد من الروضة وحتى الصف العاشر للعام الدراسي  Camden Prepتقبل 
الحاليين على األولوية ألي   Camden Prepيحصل جميع أشقاء طالب  تقديم طلب.  Camden Prepيجب على العائالت التي ترغب في تسجيل شقيق في 

 قم بإرسل طلبك اليوم!   -مقاعد متاحة  
 

تقبل   Camden Prepإذا كنت تعرف أي عائالت تحتاج إلى التسجيل للعام الدراسي المقبل، فأخبرهم أن  لنشر الكلمة في مجتمعنا! نحن بحاجة لمساعدتكم

نشكرك مقدًما على شراكتك   وسيقوم فريق التوظيف لدينا بالمتابعة معهم. استبيان "إحالة صديق" يمكنك أيًضا ملء  الطلبات حاليًا ويجب عليهم التقديم اليوم!
 ودعمك. 

 
 قدم اآلن! 

 
تلقائيًا في مستوى الصف   يتم تسجيل جميع الطالب الحاليين الحاليين إلى التقديم مرة أخرى.  Camden Prepلسابقة، ال يحتاج طالب كما الحال في السنوات ا
 و / أو المرحلة التالية. 

 
 ومعلومات اللقاح  COVID-19مواقع اختبار  

 معلومات عن االختبار
فيما   للعثور على معلومات موقع االختبار. الراباط الرجاء النقر فوق هذا  حسب الحاجة.  COVID-19على إجراء اختبار  Camdenيتم تشجيع جميع عائالت 

 عن االختبار:  يلي معلومات إضافية 
 West 519في  COVIDويساعد في الرد على األسئلة الشائعة حول اختبار   Camdenاليومي في  COVID-19اختبار  H.O.P.Eيوفر مشروع  ●

Street, Camden, NJ . هنا مزيد من المعلومات . 
 والمزيد، يرجى النقر فوق CVSو  Cathedral Kitchenو   CAMcare Health Corporationلمزيد من مواقع االختبار، بما في ذلك  ●

 . ذا الرابطه
 

 معلومات عن اللقاح 
  19اعتباًرا من يوم االثنين،   COVID-19عاًما أو أكثر مؤهلون لتلقي لقاح    16الذين يبلغون من العمر  New Jerseyأعلن الحاكم مورفي أن سكان   

جميع الموظفين  Camden Prepبالتوافق مع مركز السيطرة على األمراض، تشجع  يمثل هذا اإلعالن عالمة فارقة مهمة بعد عام غير مسبوق.  أبريل.

 المؤهلين واألسر والطالب على الحصول على التطعيم لدعم صحة وسالمة مجتمعاتنا.
 

  CDCلمزيد من المعلومات حول كل لقاح، نشجعك على مراجعة موقع  (.FDAحاليًا لقاحين معتمدين من قِبل إدارة األغذية والعقاقير ) New Jerseyتقدم  

 vaccines.html-ncov/vaccines/different-irus/2019https://www.cdc.gov/coronav على الويب هنا: 
 

 من المؤهل لتلقي اللقاح؟  عدد الجرعات؟  أنواع اللقاح 

Pfizer   )سكان  يوًما  21جرعتان بفارق   )فايزرNew Jersey  سنة    16البالغ أعمارهم

 فيما فوق 

 Moderna  )سكان  يوًما  28جرعتان بفارق   )موديرناNew Jersey  سنة    18البالغ أعمارهم

 فيما فوق 
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 انظر أدناه للحصول على أجوبة مفيدة لألسئلة الشائعة.  ال يزال لديك أسئلة؟

 

 
 

 انظر أدناه لمزيد من المعلومات حول مواقع التطعيم المحلية: 
  2400-583( 856االتصال بهذا الرقم )يرجى  للمجتمع! COVIDقادرة وجاهزة إلعطاء لقاحات   CAMcare Health Corporationمؤسسة  ●

 رابط لمزيد من المعلومات: لنفعل كل ما في وسعنا لحماية أنفسنا وأحبائنا! -يمكننا اإلجابة على أي من أسئلتك المتعلقة باللقاح   اليوم لتحديد موعدك!
#AMcareWeCareC 

يجب عليك  .Project H.O.P.E.، 519-525 West Street، Camden NJمباشرة في المجتمع @   Project Hopeفي  COVIDتتوفر لقاحات  ●

اليوم   968.2320( 856يرجى االتصال بهذا الرقم )  . COVID-19حيث لن يتم قبول أي شخص بدون موعد لتلقي لقاح  االتصال لتحديد موعد. 

 لتحديد موعد. 

 مصادر 

  ركن العافية:
العافية الفكرية والجسدية والعاطفية واالجتماعية  -الموضوعات الخمسة لدينا هذا العام  خالل أشهر أبريل ومايو ويونيو، سنشارك المصادر من جميع 

 والروحية! 
 

 تقويم شهر أبريل المفعم بالنشاط  ●
 تقويم شهر أبريل اللطيف  ●
 نجوم وأمنية  3 ●

 ( CSPادعم تمويل برنامج المدرسة المستقلة )

الطريق في توفير خيارات تعليمية إبداعية أثناء الجائحة، حيث تفوقت مكاسب تعلم الطالب على الدول   New Jerseyستقلة التابعة لمنطقة قادت المدارس الم

ذين هم في أمس الحاجة  تؤثر المدارس المستقلة تأثيًرا إيجابيًا على األطفال وعائالتهم وتقدم نتائج مغيرة لمجال تعليم الطالب ال األخرى في جميع أنحاء البالد.
 على الرغم من التقدم الكبير، تظل هذه الحقائق قائمة: ال يزال مستقبل التمويل الفيدرالي للمدارس المستقلة في خطر.  إلى مدارس عامة ذات جودة عالية.

 
الخاص بك  تواصل مع ممثل الكونجرس  التمويل الخاص بالتعليم.هذا األسبوع هو الموعد النهائي للرسائل إلى اللجنة الفرعية لمجلس االعتمادات التي تقرر في 

ساعدنا في حماية خيارات المدارس العامة للطالب حتى يتمكن كل طفل من الذهاب إلى المدرسة التي تناسبهم  اليوم للتأكد من أنه لن ينسى ما هو على المحك.
 علينا.  New Jerseyيعتمد طالب منطقة  بشكل أفضل وتلبي احتياجاتهم الفردية.

 
 ية مساعدة الوجبات العائل 

للعثور على   Touch New Jersey  أو  Food Bank of South Jerseyإذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه بحاجة إلى طعام، فيرجى مراجعة مواقع ويب  

 توزيعات الطعام في منطقتك. 
 

 المساعدة اإلضافية في الوجبات العائلية مذكورة أدناه: 
 549ظهًرا، في    12صباًحا حتى  10:30يفتح المخزن لدينا كل ثالثاء وأربعاء من الساعة  :Camdenفي   Touch New Jerseyمخزن طعام  ●

State St  فيCamden .)لست بحاجة ألن تكون من   ال توجد متطلبات لألهلية أو الهوية أثناء الجائحة. )باإلضافة إلى خيارات محدودة أيام الجمعة

أو   3030-803-856 نا التنفيذي، جيرالد ديفيس، للحصول على استجابة فورية:يرجى االتصال بمدير لتلقي الطعام.  Camdenسكان 

 gerald@touchnewjersey.org 
 Ramonaرع يتم اإلستالم في شا - S. Broadway, Camden 818مساًء،  3إلى   1األربعاء، من  )مجانًا(: PRUP Drive-Upتوزيع أغذية  ●
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Gonzalez   !مدخل مسيَّج من الجانب( ويرجى إحضار حقيبة التسوق الخاصة بك( 
 26th Street andالواقعة في  Christusمساًء من الطابق السفلي لكنيسة  30:  6-30:  2كل ثالث أربعاء من  بالحي: SSJمائدة طعام مركز  ●

Hayes Street, Camden, NJ 08105 
لديك أسئلة،   على النحو. Camdenويكون جدول  -سنعود إلى نموذج البيع بالتجزئة، مع متابعة بعيدة اجتماعيًا Virtua Mobile Market :سوق  ●

 VirtuaMFM@virtua.org ال تتردد في مراسلتنا عبر البريد اإللكتروني على 
 كل الثالثاء ○

■ Roosevelt Plaza Park, 520 Market Street, Camden:  مساءً  1:30من الظهر حتى 
■ Heart of Camden, 1820-26 Broadway, Camden: 2:30  مساء  3:30حتي 

 كل أربعاء  ○
 مساءً  1:30حتى من الظهر   :Haddon Avenue, Camden 1601مركز أوزبورن لصحة األسرة،  ■
 1000 .(Mt. Ephraim Aveللصحة والعافية، قسم الطوارئ، ساحة انتظار السيارات )أدخل من   Virtua Camdenمركز  ■

Atlantic Ave.:  4:00حتي   2:30من 
لمزيد من    964.6771  856اتصل على  . Federal Street, Camden 1514وجبات الطعام والبقالة، ستجدها في   Cathedral Kitchenتقدم  ●

 ليس هناك حاجة ألي مستندات ورقية!  -المعلومات  
  مساًء:  1  -مساًء والسبت، من الظهر   5-15:  3أيام األربعاء،  ○

لتحديد  4871- 379- 856اتصل بالرقم   " باإلضافة إلى غرفة اجتماعات.Drive Thruحجرة مؤن من بطريقة "  Camden في  Krocيقدم مركز  ●

 للمزيد من المعلومات.  هنا انقر موعد.
 : Broadway ،Camden 1840أيام التوزيع في  Heart of Camdenتستضيف  ●

 Eat Well Mobile Van - 1800 Block of Broadway - Heart of Camdenمساًء ) 3:30  -  2:30ة كل ثالثاء، منتجات مجاني  ○
Parking Lot ) 

 مساًء.  2:30-12علب طعام مجانية، سندويشات، مشروبات ووجبات خفيفة يوم األربعاء،  ○
 مساًء.  2:30-12علب طعام مجانية أيام الخميس،  ○

 . 1212-966-856ى  لمزيد من المعلومات، اتصل عل ■
، وجبات غداء ساخنة مجانية على مدار العام من االثنين إلى  The Neighborhood Center @ 278 Kaighns Avenue ، Camdenيقدم  ●

 للحصول على مزيد من معلومات.  5295- 365- 856اتصل بالرقم   نرحب بالجميع! ظهًرا.  1إلى   12الجمعة من الساعة 
 

 المجتمع: موارد   
  هنا  سجل ويأتي مع بقالة مجانية! أسابيع. 5وهو درس طبخ للعائالت مدته   دروس الطهي في المنزل! Food Bank of South Jerseyيقدم  ●

Familias: se ofrece un curso de 5 semanas de cocina para familias! Se incluyen comestibles gratis al final 
Registrar en de cada mes para practicar recetas en casa. 

 Wigginsمساء أيام األحد في   4عة صباًحا حتى السا 8من الساعة  The Masked Melanin Market يقام  فعالية المجتمع المرح:  ●

Waterfront Park, 2 Riverside Drive, Camden ..)يلزم إرتداء  ستكون شاحنات الطعام والبائعون حاضرين.  )حسب حالة الطقس
 . 856426.8674لمزيد من المعلومات: اتصل على  أقنعة الوجه.

توم مارتن،   لمزيد من المعلومات الرجاء االتصال: .Camdenالمكتبات المنبثقة لديها كتب مجانية في العديد من مواقع   ●

6992-kennedyper@aol.com (856) 308. :شاهد المواقع واأليام هناhttps://camdencountypopuplibrary.org/programs/  
 Cooperاآلن دروس اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية بالشراكة مع كلية كوبر للطب ) Promise Neighborhood Family Successيقدم مركز  ●

Medical School!) التسجيل   تًما بفصول مجانية في اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية، يرجى التواصل معنا!إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه مه

 مساًء.  4صباًحا واألربعاء الساعة    10:30تقام الفصول يوم االثنين الساعة  .8096-964-856أتصل على    مطلوب:
والكتب في هذا الخريف، من االثنين إلى   الضروريات Broadway Camden، NJ 08104 1801، الواقع في  Mighty Writers Camdenيقدم  ●

(  856اتصل بالرقم ) أسئلة: ورش عمل عبر اإلنترنت.  Mighty Writers Camdenكما تقدم   مساًء.  1ظهًرا حتى   12الخميس، من الساعة  

 ywriters.orgcbuck@mightأو أرسل بريًدا إلكترونيًا إلى  295-1048

 
 اليوم!   التسجيل من خالل تشجيع جيرانك وأصدقائك ومجتمعك على Uncommonساعدنا في نشر الكلمة عن 

  
 . هنافيمكنك االشتراك في جميع رسائل البريد اإللكتروني المستقبلية  إليك،إذا أعاد شخص ما توجيه هذا البريد اإللكتروني 
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